
Winnie Bastian

Reuso, simplicidade, exploração dos sentidos, pesquisa, ironia: são

múltiplas as facetas do Droog Design. Desde sua primeira “aparição”,

no Salão do Móvel de 1993, o grupo holandês atraiu aten-

ção mundial, graças ao frescor e caráter provocativo de

suas propostas. A exposição itinerante que celebra

seus “10+1” anos de sucesso veio ao Museu Oscar

Niemeyer, no Brasil. Visite conosco!D
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Acima, vista da área “Design Aberto”. A cadeira de bebê criada por Maartje Steenkamp (2003), em primeiro

plano, diminui à medida que a criança cresce: um serrote acompanha o produto, para que as pernas sejam

aparadas sempre que necessário. Ao fundo, o cabide de roupas transforma-se em luminária e o tipo de ilumi-

nação e a atmosfera resultante dependem das roupas do proprietário; design Hector Serrano (2002)
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Trazer uma nova mentalidade para o cenário do design

internacional. Esta era a intenção de Renny Ramakers

e Gijs Bakker ao fundarem o Droog Design em 1993.

Diferentemente dos produtos minimalistas que domi-

navam o design no início dos anos 1990, aqueles apre-

sentados por Droog utilizavam o humor para estabele-

cer uma ligação emocional com o usuário, enquanto

compartilhavam a simplicidade do minimalismo e seus

cuidados na escolha dos materiais.

A história do grupo remonta a 1991, quando Ramakers,

então editora da revista Industrieel Ontwerpen, reuniu

produtos interessantes criados por jovens designers

holandeses e apresentou-os em pequenas exposições

na Holanda e na Bélgica. Em 1993, ela encontrou o

designer Gijs Bakker, que estava organizando uma

apresentação do mesmo tipo para o Salão do Móvel de

Milão. Da colaboração entre ambos nascia o Droog. A

apresentação foi um sucesso imediato, e muitos dos

participantes, como Hella Jongerius e Marcel Wanders,

vieram a se tornar figuras importantes do design con-

temporâneo mundial.

Hoje a Droog conta com mais de 100 colaboradores e

sua coleção possui cerca de 180 produtos. Seu princi-

pal objetivo é estimular o design por meio da criação,

da inovação e do debate. “Quando adicionamos produ-

tos à coleção, não nos preocupamos com a produção

Acima, vista geral da exposição no Museu Oscar Niemeyer. No pé da página ao lado, um exemplo da ironia presente nos trabalhos do Droog: projeto

Ouse Desrotular (2003). Pediu-se aos proprietários de roupas de grifes famosas que trocassem suas etiquetas por uma “não-etiqueta”; as etiquetas

originais foram emendadas e deram origem a um vestido. A intenção da designer Claudia Linders era questionar a influência das marcas e o critério

de escolha dos consumidores
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Acima, vista do setor “Hibridização”. À esquerda, fruteira e toalha de mesa são integradas em uma única peça de poliuretano flexível;

design Saar Oosterhof (1998). À direita, a “insípida” cerca se transforma em objeto de lazer e integração entre vizinhos; design Nex t

Architects (2001)

ou as possibilidades de venda”, afirma Ramakers. Pro-

va disso é que apenas um terço dos produtos da cole-

ção Droog é adequado para produção em série: os de-

mais são produzidos em pequenas edições ou perma-

necem protótipos. 

O que importa é que os móveis e objetos resultantes do

processo atendam a duas premissas essenciais. A pri-

meira delas é servir às necessidades práticas do usuá-

rio – a usabilidade é condição fundamental dos produ-

tos Droog. A segunda exigência é que o produto induza

ao questionamento e à reflexão, e a ironia é parte fun-

damental nesse processo. 

A mostra “Simply Droog” apresenta, de forma lúdica e

bastante didática, os conceitos e a trajetória do grupo. A

primeira parte da exposição – que tem cenografia do

Studio Jurgen Bey – traz os móveis e objetos distribuí-

dos sobre plantas-baixas de dez residências e espaços

holandeses existentes, reproduzidas no piso em escala

1:1. As peças são agrupadas por temas que expressam

o conceito de projeto, como: “Familiar – nem tão Fami-

liar” (novos objetos surgem da combinação do familiar

e do inesperado), “Ironia”, “Use Novamente” (objetos

preexistentes aparecem de forma totalmente nova e ines-

perada), “Simplicidade” e “Hibridização” (ao buscarem
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Acima, o setor “Familiar, nem tão Familiar” traz clássicos Droog, como a luminária de garrafas de leite criada por Tejo Remy (1991) e a cozinha

cujos azulejos incorporam todas as funções necessárias, desde os queimadores do fogão até os elementos hidráulicos, passando por acessórios

como escorredor de louça, vasos para temperos e porta-talheres (abaixo); design Arnout Visser, Erik Jan Kwakkel e Peter van der Jagt (2001)

Fendry Ekel
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No alto, à esquerda, vaso sanitário e bidê com revestimento em silicone, design Arnout Visser e Erik Jan Kwakkel (2000), exposto no setor “Tactili-

dade”. Na sequência, a luminária Wallpaper se apropria do papel de parede: a parte do revestimento utilizada na cúpula permanece visível; design

Jaap van Arkel (2000), em “Hibridização”. Acima, à esquerda, banco para jardinagem com caçamba para extrusão, design Jurgen Bey (1999), em

“A forma decorrente do processo”: grama cortada e folhas secas são a principal matéria-prima deste “móvel perecível”, que pode ter comprimento

ilimitado. Na sequência, descansa-pés, de Noriko Yasuda (2002), ideal para massagem relaxante ao final do dia; em “Tactilidade”

novas idéias, formas e tipologias, os designers reúnem

funções de modo totalmente inusitado).

Complementando esta seção temática, a segunda parte

da exposição traz uma “linha do tempo” que destaca os

principais projetos do Droog e retraça sua trajetória. 

Onze anos depois de seu surgimento, a filosofia do

Droog continua válida. “Conceitos incomuns para coi-

sas comuns”, como eles próprios definem. O arquiteto

Aaron Betsky, diretor do Netherlands Architecture

Institute, vai além ao sintetizar o trabalho do grupo: “A

principal crença do Droog Design parecia ser a de que

o design não era uma questão de fazer mais objetos,

usar mais materiais, ou mesmo de inventar novas idéias

e soluções para os problemas que encontramos em

nosso dia-a-dia, mas sim de encontrar novas formas de

vivenciar, explorar e expandir as possibilidades dos

objetos, imagens, espaços e idéias existentes”.

Trata-se do reuso não apenas de materiais, mas tam-

bém de idéias e conceitos, para gerar novas relações

entre o produto e seu usuário. ❉

No Brasil, a mostra aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, de 9 de dezembro a 5 de fevereiro. Seu próximo destino é a galeria Grand-

Hornu Images, em Hornu, Bélgica, de 23 de abril a 23 de julho. Para mais informações, visite o site www.droogdesign.nl 
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